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Módosítás 5
Martine Roure

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Amennyiben a szolgáltatást az Unió 
területén nyújtják, a 11. cikk (4) 
bekezdése a CRS földrajzi 
elhelyezkedésétől függetlenül 
alkalmazandó.

Or. fr

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy amennyiben európai területen nyújtják a szolgáltatásokat, az európai 
adatvédelmi szabályozás alkalmazandó még akkor is, ha a CRS székhelye egy EU-n kívüli 
országban van.

Módosítás 6
Martine Roure

Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b). A CRS-ek működése során a 
személyes adatok feldolgozása kizárólag 
közlekedési termékhez kapcsolódó 
helyfoglalás, illetve jegykiállítás céljából 
történik. A tagállamok vagy harmadik 
országok illetékes rendőri szervei nem 
férhetnek hozzá a CRS által tárolt 
személyes jellegű adatokhoz. 

Or. fr
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Módosítás 7
Martine Roure

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a 95/46/EK irányelv 8. 
cikkében említett különleges adatokról van 
szó, azokat csak abban az esetben lehet 
feldolgozni, ha az érintett kifejezett 
hozzájárulását adta az említett adatok 
feldolgozásához.

(3) Amennyiben a 95/46/EK irányelv 8. 
cikkében említett különleges adatokról van 
szó, azokat csak abban az esetben lehet 
feldolgozni, ha az érintett erről 
tájékoztatást kapott és kifejezett 
hozzájárulását adta az említett adatok 
feldolgozásához.

Or. fr

Módosítás 8
Martine Roure

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az adatok harmadik országok 
számára történő átadására csak a 
számlázással kapcsolatos jogvita esetén 
kerülhet sor, a 95/46/EK irányelv 25. 
cikkének betartásával.

Or. fr

Módosítás 9
Martine Roure

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A 95/46/EK irányelvnek az 
adatfeldolgozás biztonságával kapcsolatos 
rendelkezései alkalmazandók;  ezeket ki 
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lehet egészíteni annak érdekében, hogy 
jobban megfeleljenek a CRS által végzett 
adatfeldolgozás sajátos biztonsági 
követelményeinek. Ily módon megfelelő 
biztonsági intézkedések születnek annak 
biztosítása érdekében, hogy a CRS a 
különféle adattípusokat elkülönülten, a 
különböző funkcióknak megfelelően 
dolgozza fel.

Or. fr

Indokolás

A CRS a légitársaságok globális kapcsolódási pontjaként, illetve egy bizonyos légitársaság 
szolgáltatójaként is működhet. Ezért sajátos biztonsági intézkedéseket kell hozni, hogy az 
adatgyűjtés célja alapján el világosan lehessen különíteni egymástól az adatokat.
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